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Algemeen
AVG
Op 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze
nieuwe Europese wet heeft verregaande consequenties voor iedere organisatie op het
gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. In Nederland zijn de eisen
vanuit de GDPR uitgewerkt in de uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Doel
Dit document is bedoeld om het beleid van BC Never Down vast te leggen, omtrent de
AVG. Daarmee wordt voor alle betrokkenen (bestuursleden, leden, ontvangers en
leveranciers) duidelijk op welke wijze BC Never Down invulling geeft aan de naleving
van de AVG en wat er van hen wordt verwacht. Hiermee ontstaat een toetsbaar kader
voor het waarborgen van privacy en de naleving van de AVG.

Definities
Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct kan worden
geïdentificeerd aan de hand van de naam (voor en achternaam).
Inbreuk
Inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) is een inbreuk op de beveiliging die
per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging
of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die/dat, alleen of samen met anderen, het doel
van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de
doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het
lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de
verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
Verwerker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die/dat ten behoeve van de
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
Verwerking
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of
een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde
procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of
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wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Bewustwording binnen organisatie
De relevante mensen in de organisatie (zoals bestuursleden) zijn op de hoogte van de
nieuwe privacy regels. Zij moeten inschatten wat de impact van de AVG is op de huidige
processen en diensten, en moeten (indien nodig) aanpassingen doen om aan de AVG te
voldoen.

Rechten van betrokkenen
De rechten van betrokkenen zijn:
• Het recht op data portabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
• Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen
verwerkt in te zien.
• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u
verwerkt te wijzigen.
• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten
verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun
persoonsgegevens doet.

Overzicht verwerkingen
Een organisatie met minder dan 250 personen in dienst hoeft alleen een register bij te
houden bij risicovolle verwerkingen, wanneer structureel persoonsgegevens verwerkt
worden, of bij het verwerken van gevoelige gegevens.
De privacy expert binnen BC never Down zal zorgen voor een actueel overzicht van de
verwerkingen binnen de organisatie. Daartoe wordt een register (Excel-bestand)
aangemaakt. Zie bijlage 1.

Bij de verantwoordelijke bevat het register de volgende informatie:
- Naam verantwoordelijke (BC Never Down)
- Naam privacy expert bij BC Never Down
- De doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt
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De categorieën gegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens,
betaalgegevens)
Herkomst van persoonsgegevens die beschikbaar worden gesteld. Dit betreft de
categorieën betrokkenen (bijv. leden, websitebezoekers, oud leden, HBB)
De categorieën ontvangers (bestuur, HBB, aangewezen leden door het bestuur)
De bewaartermijnen van de gegevens
De manier waarop de gegevens zijn beveiligd (encryptie, logische
toegangscontrole, pseudonimisering)

Bij de verwerker is het register georganiseerd per verantwoordelijke. Verwerkers
registreren per verantwoordelijke voor wie zij werken:
- Naam verantwoordelijke
- Naam verwerker (BC Never Down) en naam privacy expert binnen de organisatie
- De categorieën verwerkingen (dit komt overeen met de doeleinden uit het
register van de verantwoordelijke)
- De categorieën gegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens,
betaalgegevens)
- De manier waarop gegevens zijn beveiligd
Register datalekken
- Omschrijving
- Gemeld bij
- Naam melder
- Gevolgen
- Communicatie
- AP melding? Indien ja: meldingsnummer opnemen
- Beveiligingsmaatregelen
Oud leden worden opgenomen in een apart tabblad van de ledenlijst. Deze gegevens
worden bewaard om in de toekomst een reünie of een toernooi met oud-leden te
kunnen organiseren. Wij zullen de gegevens in geen geval doorgeven aan derden.

Aanwijzen privacy expert
Volgens de AVG is BC Never Down niet verplicht een Functionaris Gegevensbescherming
(FG) aan te wijzen. Intern is besloten om wel een privacy expert te benoemen als
centraal aanspreekpunt voor privacy gerelateerde zaken.
Per sept 2019 is Dick van Hees binnen het bestuur aangewezen als privacy expert
binnen BC Never Down.

Meldplicht en procedure datalekken
Alle incidenten op gebied van privacy binnen BC NEVER DOWN dienen direct na
ontdekking worden gemeld aan het bestuur van BC NEVER DOWN. Vanuit deze melding
zal een bestuurslid zorgdragen voor tijdige afstemming met betrokken partijen en voor
het nemen van de benodigde acties vanuit de melding.
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De meldplicht datalekken verplicht organisaties om een data lek te melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n)
(leden) en de bescherming van persoonsgegevens (mogelijk) gevaar loopt.
BC Never Down documenteert alle datalekken. Met deze documentatie kan de AP
controleren of BC Never Down aan de meldplicht heeft voldaan.

Treffen van een passend beveiligingsniveau
BC Never Down legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer
om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de
techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op
de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich
meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere
verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Bestuursleden of personen die aangewezen zijn door het bestuur zijn aangesproken om
alleen gegevens te bewaren op versleutelde computers (voorzien zijn van een inlogcode
of password), zodat onbevoegde niet bij de gegevens kunnen. Verder is aangegeven geen
gegevens op (niet versleutelde) data media (usb-stick, CD, …) te vervoeren om verlies
van persoonsgegevens te voorkomen.

Verantwoordelijkheid voor verwerkers
Alle bestuursleden of leden die aangewezen zijn door het bestuur die vanuit BC Never
Down de beschikking krijgen over privacy gevoelige gegevens dienen hier vertrouwelijk
mee om te gaan.

Toestemming
BC Never Down zal er voor zorgen dat aantoonbaar is dat BC Never Down toestemming
heeft van betrokken personen (leden) om hun persoonsgegevens te verwerken. Zie
bijlage 2.
Op het inschrijfformulier van nieuwe leden is vanaf mei 2018 een apart vakje
opgenomen dat aangekruist dient te worden bij inschrijving. Door het vakje aan te
kruisen geeft het nieuwe lid toestemming om de persoonsgegevens te verwerken in de
ledenadministratie, en (indien hij/zij competitie gaat spelen) het verstrekken van de
gegevens aan de Helmondse Badminton Bond (HBB).

Bijlage 1a: Overzicht verwerkingen verantwoordelijke
Zie excel bestand
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Bijlage 1b: Overzicht verwerkingen verwerker
Zie excel bestand
Bijlage 2: Toestemmingsverklaring BC Never Down
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